Ted van Lieshout

Muggemietje

Leopold | Amsterdam

Kijk, wie vliegt daar in een rondje?
Muggemietje zonder mondje.
Muggemietje heeft een rietje
en dat steekt ze, als ze dorst heeft,
in je arm of in je knietje,
omdat kleine Muggemietje
niet van kaas en niet van worst leeft,
maar van bloed via een wondje,
ook al vind je dat niet goed,
want ze zegt: ‘Wat moet dat moet.
Ik kan niet leven zonder bloed.
Heerlijk,’ zegt ze, ‘dank je wel
voor de druppels uit je vel.
Is er nog een kind dichtbij
dat geen prikje kreeg van mij?
O,’ zoemt ze, ‘wat is het fijn
om een blije mug te zijn.’
En zo vliegt ze verder rond,
op zoek naar kin of kuit of kont.
Misschien komt ze op bladzij negen
wel iets overheerlijks tegen.
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Juf, heb jij het al gehoord?
Muggemietje is vermoord!
Ze zat op een bladzijde, het arme wicht.
Toen sloeg het boek zijn kaften dicht.
Gauw deden we het boek weer open.
Kwam Muggemietje eruitgekropen?
Helaas, we zagen het pas net:
Muggemietje is geplet!
Ze ligt gestorven in een plas
waar eerst gewoon een letter was.
Wie had gedacht dat een boek vol woorden
zo’n zielig beestje zou vermoorden?
Wat doen we met de moordenaar?
Moet hij de cel in voor een jaar?
Moet hij de nor in, het gevang,
de bak, de kast, zijn leven lang?

Een boek kan uit zichzelf niet slaan.
Iemand heeft het dichtgedaan!
Nee hoor, juf, het is niet waar.
Wij zijn heus geen moordenaar.
Bladzijde 9 of bladzijde 8
heeft Muggemietje omgebracht.
We hebben de bewijzen hier:
de bloedvlekken op het papier.
Dit boek, wij zagen het meteen,
is vals, is boos, het is gemeen.
Voor ons was het al zonneklaar:
dit boek, het is een groot gevaar.
Het best zou zijn, het best zou wezen,
dat we er nooit meer in gaan lezen.
Dit valse boek, dat staat wel vast,
moet voor altijd in de kast.

Heb je nou je zin, Boek? Staan
we hier in het donker. Veroordeeld tot de kast. En niemand
die ons eruit mag halen. Misschien moeten we hier wel voor
altijd blijven staan! Het is allemaal jouw schuld, Boek! Boek
zegt nee. Hoe weten jullie dat?
Boek kan toch niet praten? Dat
zien wij aan het ezelsoortje. Boek is
een liegbeest! Boek is een jokkebrok! Boek is een leugenaar!
Wij zagen toch zeker zelf hoe
de arme Muggemietje gemeen

vermoord werd? Boek sloeg
dicht met Muggemietje ertussen. Overal bloed! Wij waren er
helemaal van in de war! Boek zegt
nee. Boek kan zoveel zeggen!
Boek is schuldig! Boek moet
boeten! O, hadden wij maar in
een ander boek gestaan! Duizenden boeken op de wereld,
en waar staan wij in? Juist,
in een boek dat een moordenaar is! En het ergste is: wíj
zijn onschuldig. Wij hebben
niks gedaan. Maar omdat wij

in Boek staan, hebben wij óók
straf! Dat vindt Boek toch zeker ook oneerlijk? Of kan het
alleen maar nee zeggen? Boek
is onschuldig zeker? Boek zegt ja.
Dat moeten wij geloven zeker?
Boek zegt ja. Boek is een moordenaar en een leugenaar. Daar
staat straf op. Wat voor straf? Pijn
is het beste, denken wij. Kan
een boek pijn voelen? Dat weten wij
niet. Laten we Boek knijpen, dan merken we het vanzelf. Prima... Heeft iemand nou geknepen? Ja, wij. Niet gezien. Het is te donker. Deed dat pijn?

Boek zegt nee. Nou, misschien zegt

Boek dat om stoer te doen. We
moeten slaan en stompen! Wie
gaat dat doen? Het is veel te donker om te

zien. We kunnen beter bedenken hoe we

Ja, dan kunnen
we zíén waar we moeten knijpen. Maar hoe komen we aan
licht? We moeten zorgen dat Boek weer
opengaat! Maar hoe? We staan in
de kast tussen andere gevangenen in. Dan moeten we zorgen dat
weer licht krijgen.

we uit de kast vallen. Dan valt Boek open

en hebben we weer licht. Ja, maar hoe

doen we dat? Het heeft geen zin om

het nu te doen. Als Boek uit de kast valt,
rapen de juf of de kinderen Boek weer
op en zetten ons terug in de kast. Dan is
alle moeite voor niets geweest. We moeten wachten tot morgenvroeg. Dan is de
school nog gesloten. Dan is er niemand

Dan
hebben we de hele nacht om
te verzinnen wat we moeten
doen. Laten we dan nu maar gaan
slapen. Goedenacht. Welterusten!
Boek zegt ook welterusten. Hoe kan
dat nou? Boek kan alleen ja
en nee zeggen. Oké. Boek, wens
om ons terug te zetten in de kast.

je ons ook welterusten? Boek zegt ja.

